
 فرد خوانی 

1٥٨

سوره ی َشمس

انس با قرآن در خانه       

 جمع خوانی 

جلسه ی اّول
درس 

بیست و سوم 

آیات ١ تا ٤ سوره ی َشمس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن شبیه آن بخوانی.

اکنون آیات ١ تا ٤ سوره ی َشمس را همراه با کتاب گویا بخوانید.

حـىـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه  الـرَّ ِبـۡسـِم الـلّٰـّ

ـۡمـِس َو ُضـحـاهـا  1ـ  َو الـشَّ
٢ـ  َو الۡـَقـَمـِر ِاذا تَـالهـا 

هـا  3ـ  َو الـنَّـهـاِر ِاذا َجـال ّ
4ـ  َو الـلَّـۡىـِل ِاذا یَـۡغـشاهـا 

ـمـاِء َو مـا بَـنـاهـا  5 ـ  َو الـسَّ
6 ـ  َو ااۡلَۡرِض َو ما طَـحـاهـا 

7ـ  َو نَـۡفـٍس َو مـا َسـّواهـا 
8 ـ  فَـاَلۡـَهـَمـهـا فُـجـوَرهـا َو تَـۡقـواهـا 

شمرده بخوانىد.



1٥9

انس با قرآن در خانه       

جلسه ی دوم

آیات ١ تا ٤ سوره ی َشمس 

فّعالّیت: آیات ١ تا ٤ سوره ی َشمس را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.

پیام قرآنی                                  

١ـ آیات ١ تا ٤ سوره ی َشمس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن آن را حفظ کنی.
٢ـ درباره ی پیام قرآنی امروز با اعضای خانواده ات گفت و گو کن.

 جمع خوانی 

ـهاَر  ۡیـَل َو الـَنّ ذی َخَلـَق الـلَـّ َو ُهـَو الَـّ
ـۡمـَس َو الۡـَقـَمـَر َو الـشَّ

و خدا، شب و روز و خورشید و ماه را آفرید.
سوره ی َانبیا، آیه ی ٢٣

با کمک دوستان خود درباره ی مفهوم این پیام قرآنی گفت و گو کنید.

َنـهار: روز            َشۡمس: خورشید   لَۡیـل: شب             َقـَمـر: ماه



        

16٠

جلسه ی سوم

 فرد خوانی 

 جمع خوانی 

انس با قرآن در خانه       

فّعالّیت:   آیات 1 تا 4 سوره ی َشمس را از حفظ برای هم کالسی های خود بخوانىد.

آیات 5 تا ٨ سوره ی َشمس را با نشان دادن خط از روی کتاب درسی خود بخوانىد.

اکنون سوره ی َشمس را همراه با کتاب گویا بخوانىد.

سوره ی َشمس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.



        

انس با قرآن در خانه       
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جلسه ی چهارم

سوره ی َشمس جمع خوانی 

فّعالّیت: سوره ی َشمس را به صورت انفرادی برای کالس بخوانىد.

 این عبارات قرآنی را همراه با معنای آن بخوانىد.

عبارات قرآنی باال را همراه با معنای آن برای اعضای خانواده ات بخوان.

بیش تر بدانیم

1ـ  َو َجـَعـَل الۡـَقـَمـَر فـىـِهـنَّ نـوًرا 
و خدا ماه را در مىان آسمان ها روشنایی قرار داد.  

ـۡمـَس ِسـراًجـا  ٢ـ  َو َجـَعـَل الـشَّ
و خورشىد را هم چون چراغی فروزان گردانىد.  

3ـ  َو َجـَعـۡلـنـا نَـۡوَمـکُـۡم ُسـبـاتًـا 
و ما خواب را برای آرامش شما قرار دادیم.  

4ـ  َو َجـَعـَل الـلَّـۡىـَل َسـَکـنًـا
و خدا شب را برای استراحت و آرامش قرار داد.  

5ـ  َو َجـَعـۡلـَنـا الـنَّـهـاَر َمـعـاًشـا
و ما روز را برای کار و کوشش قرار دادیم.  



162

جلسه ی پنجم

سوره ی َشمس جمع خوانی 

سوره ی َشمس را به صورت انفرادی و از حفظ برای کالس بخوانىد. فرد خوانی 

 انس با قرآن در خانه       

سوره ی شمس را برای اعضای خانواده ات از حفظ بخوان.

فّعالّیت: 1ـ درباره ی این که اگر خورشىد نبود چه می شد؟ با دوستان خود گفت وگو کنىد.

               ٢ـ در تابلوی زیر به انتخاب خود، »آسمان روز« یا »آسمان شب« را نقاشی کنىد.



 انس با قرآن در خانه       
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جلسه ی اّول
درس 

بیست و چهارم 

ادامه ی سوره ی َشمس

آیات 9 تا ١٢ سوره ی َشمس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن شبیه آن بخوانی.

 فرد خوانی 

اکنون آیات 9 تا ١٢ سوره ی َشمس را همراه با کتاب گویا بخوانید. جمع خوانی

9ـ  َقـۡد َافۡـلَـَح َمـۡن َزکّـاهـا 

10ـ  َو َقـۡد خـاَب َمـۡن َدّسـاهـا 

بَـۡت ثَـمـوُد ِبـطَـۡغـواهـا  11ـ  کَـذَّ

1٢ـ  ِاِذ انۡـبَـَعـَث َاۡشـقـاهـا 

ِه َو ُسۡقـىـاهـا  ِه نـاَقـَة الـلٰـّ 13 ـ  فَـقـاَل لَـُهـۡم َرسـوُل الـلٰـّ

بـوُه فَـَعـَقـروهـا  14 ـ  فَـَکـذَّ

ُهـۡم ِبـَذنۡـِبـِهـۡم فَـَسـّواهـا  ُـّ    فَـَدۡمـَدَم َعـلَـۡىـِهـۡم َرب

15ـ  َو ال یَـخـاُف ُعـۡقـبـاهـا 

شمرده بخوانىد.



جلسه ی دوم

16٤

جمع خوانی

پیام قرآنی                                  

آیات 9 تا ١٢ سوره ی َشمس

فّعالّیت: آیات 9 تا ١٢ سوره ی َشمس را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید. 

با کمک تصویر درباره ی مفهوم این پىام قرآنی با دوستان خود گفت وگو کنىد.

َقـۡد َاۡفـَلـَح َمـۡن َزّکـاهـا
انسان با تربیت، حتمًا خوشبخت و موّفق می شود.

سوره ی شمس، آیه ی 9

انس با قرآن در خانه       

١ـ آیات 9 تا ١٢ سوره ی َشمس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن آن را حفظ کنی.
٢ـ درباره  ی پیام قرآنی امروز با اعضای خانواده ات گفت و گو کن.



جلسه ی سوم

 فرد خوانی 

16٥

جمع خوانی

انس با قرآن در خانه       

فّعالّیت: آیات 9 تا ١٢ سوره ی َشمس را از حفظ برای هم کالسی های خود بخوانید. 

آیات ١٣ تا ١5 سوره ی َشمس را با نشان دادن خط از روی کتاب درسی خود بخوانید.

اکنون سوره ی َشمس را همراه با کتاب گویا بخوانید.

سوره ی َشمس را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن شبیه آن بخوانی.

١ـ 

٢ـ 

٣ـ 

فّعالّیت: نوشته ی زیر را کامل کنید.
 من می خواهم در آینده ................ بشوم.

برای این کار باید کارهای زیررا انجام دهم.
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جلسه ی چهارم

جمع خوانی

بیش تر بدانیم

انس با قرآن در خانه       

عبارات قرآنی باال را همراه با معنای آن برای اعضای خانواده ات بخوان.

سوره ی شمس

فّعالّیت:  سوره ی شمس را به صورت انفرادی برای کالس بخوانید.

این عبارات قرآنی را همراه با معنای آن بخوانىد.

سوره ی اعلی، آیه ی ١٤ ١ـ  َقـۡد َافۡـلَـَح َمـۡن تَـَزکّـٰی    
انسان با تربیت، حتماً پیروز و موفق می شود.   

نّـما یَـَتـَزکّـٰی ِلـَنـفـِسـه ی ٢ـ    َو َمـۡن تَـَزکّـٰی فَـاِ
هرکس با تربیت باشد به نفع خودش است.   

سوره ی طه، آیه ی 76 ٣ـ    َو ٰذِلـَك َجـزاُء َمـۡن تَـَزکّـٰی    
و زندگی همیشگی در بهشت، پاداش انسان با تربیت است.   

ها َاۡزکـٰی طَـعـاًمـا ُـّ ٤ـ  فَـۡلـَیـۡنـظُـۡر  َای
انسان باید ببیند کدام غذا حالل و پاک است.   

سوره ی بقره، آیه ی ٢٣٢ 5  ـ  ٰذِلـکُـۡم َاۡزکـٰی لَـکُـۡم َو َاطۡـَهـُر    
این برای شما پاک تر و بهتر است.   



انس با قرآن در خانه       

16٧

 فرد خوانی 

جمع خوانی

جلسه ی پنجم

سوره ی شمس

سوره ی شمس را به صورت انفرادی و از حفظ برای کالس بخوانید.

سوره ی شمس را برای اعضای خانواده ات از حفظ بخوان.

کی آماده  تره؟مسابقه و سرگرمی 
مراحل بازی

١ـ معلم کل کالس را به دو گروه تقسیم می کند.
٢ـ نام سوره ای را می گوید سپس یک گروه آیه ی اول را می خواند.

٣ـ گروه دوم آیه ی بعد را می خواند … این روند تا آخر سوره ادامه می یابد.
٤ـ معلم گروه هماهنگ تر و آماده تر را به عنوان گروه موفق معرفی و مورد تشویق قرار می دهد.


